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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 -واألخري-27تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]باب املفعول ألجله[

 )َباُب َاْلَمْفعُوِل ِلَأْجِلِه 

ًلا ِلَعمٍْرو" َوهَُو َاِلاْسُم َاْلَمْنصُوُب، َالَِّذي ُيْذكَُر َبَياًنا ِلَسَبِب ُوُقوِع َاْلِفعْلِ، َنحَْو َقْوِلَك "َقاَم َزْيٌد ِإْجَلا

 َو"َقَصْدُتَك ِاْبِتَغاَء َمعُْروِفكَ".(

هذا نوع آخر من املنصوبات، وهو )املفعول هل(، ويسىم )املفعول من أجله(، ويسىم )املفعول ألجله(، 
وتعريفه هو كما قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل فهو اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فاتلعريف 

 هذا نستفيد منه الرشوط اليت جيب أن تتوفر يف املفعول ألجله

ْسم  قوهل ) ( خيرج نلا الفعل وغريه، وهو يشمل االسم الرصيح واملؤّول، مثاهل )جئتك ابتغاًء ملعروفك(، اَِلا
فـ)ابتغاء( اسم رصيح، وهو مفعول ألجله، ملاذا جئت؟ جئته ابتغاء ملعروفه، وتقول )جئتك أن أبتيغ 

 معروفك(، فـ)أن أبتيغ( يف تقدير مصدر هو املفعول ألجله.

يعين املفرد، ليس مؤّوال، فهذا يكون مفعوال ألجله، وقد يكون مؤّوال  إذن االسم سواء اكن رصحيا
 يعين يقّدر الفعل وما دخل عليه، أو اجلملة تّقدر بمصدر هو اذلي يكون مفعوال ألجله.
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 ]رشوط املفعول ألجله[

 ييل: وهذا االسم اذلي يكون مفعوال ألجله يشرتط فيه ما 

 ال.= أوال أن يكون مصدرا كما سبق ولو مؤوّ 1

= أن يكون متعلَّقه القلب، يعين يتعلق بأعمال القلب مثل اإلحساس، والشعور، واالحرتام، 2
واالبتغاء، واتلقدير، والطلب طلب العلم، إخالصا، توالك، رغبة، تفضيال، تبجيال، هذه املعاين اليت تقوم 

املفعول ألجله، تقول مثال )ال به، أما املعاين اليت يكون متعلقها اللسان أو باجلوارح فهذا ال يدخل يف 
 تصاحب أصحاب املعايص حفظا دلينك( ألجل أن حتفظ، وهذا يشء تعلقه قليب.

= الرشط اثلالث أن يكون هذا املفعول ألجله عّلة ملا سبق، فإن لم يكن علة ال يعرب مفعوال 3
مرتّب ىلع ما سبق،  ألجله وإنما يعرب شيئا آخر، والعلة أن يكون سببا هل، بمعىن كون املفعول ألجله

ملا نقول )جئتك ابتغاء ملعروفك( سبب امليجء ابتغاء املعروف، فابتغاء املعروف هو السبب اذلي جعلك 
تأيت، فإن لم يكن سببا فإنه ال يصح أن يعرب مفعوال ألجله، أو مفعوال من أجله، أو مفعوال هل، هذا 

 الرشط اثلالث.

ه مع احلدث يف الوقت، أي يكون الوقت واحدا فإن لم يكن = الرشط الرابع أن يّتحد املفعول ألجل4
الوقت واحدا لم يعرب مفعوال ألجله، وإنما يعرب حبسب موقعه من اجلملة، واملراد باالحتاد يف الوقت 
أي أن يكون وقت املفعول ألجله مستغَرق يف زمن احلدث، يعين امليجء يتفق معه يف الوقت ابتغاء 

 الوقت واكن بينهما فاصل وزمن وحنو ذلك فهاهنا ال يعرب مفعوال ألجله، املعروف، فإن لم يتفقا يف
 وإنما يعرب حبسب موقعه من اجلملة، فقد يدخل عليه وقت اجلر أو غري ذلك.

أن يكون املفعول ألجله واحلدث لفاعل واحد، أي أن احلدث فاعله هو  -اخلامس-= والرشط األخري 5
، فلما تقول )جئتك ابتغاء ملعروفك( اذلي يبتيغ املعروف هو اذلي نفسه اذلي يتعلق به املفعول ألجله

جاء، فالفاعل واحد، فإن لم يكن الفاعل واحدا، ال يعرب مفعوال ألجله، وإنما يعرب حبسب موقعه 
 من اجلملة.
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 ]تطبيق رشوط املفعول ألجله ىلع األمثلة[

أنت اذلي تطلب الفاعل واحد، والوقت أمثلة: )الزم العلماء طلبا لألدب والعلم(، أنت اذلي تالزم و
واحد، فعند املالزمة تطلب األدب والعلم، و)طلبا( مصدر وهو علة للمالزمة، والطلب هنا قليب 

 يتعلق بالقلب.

يَد كذلك تقول )نصحت الطلبة شفقة عليهم( وقوهل تعاىل } ْن تَما
َ
َ أ ْرضا َرَواِسا

َ
ْلََق ِفا اأْل

َ
وَأ

مْ  شية أن تميد بكم، وامليد هو االضطراب واحلركة، وقوهل عز وجل ، واتلقدير: خ15{انلحلباك 
قا َحَذَر الَْمْوتا } َواعا ْم ماَن الصَّ اها ْم ِفا آَذان اَعه  َصاب

َ
وسكت عن أشياء رمحة ، ويف األثر قال )19{ابلقرةََيَْعل وَن أ

، وهذا األثر روي مرفواع وهو ضعيف ال يصح من حديث أيب ثعلبة اخلشين، رواه 1(بكم غري نسيان
ادلارقطين وغريه وهو ضعيف، وروي موقوفا من حديث معاذ بن جبل وغريه من الصحابة بأسانيد 
حسان،  )رمحة( مصدر، وقليب، وهو علة ملا سبق، ويتحد يف الوقت وكذلك الفاعل واحد، هذه يه 

ملفعول ألجله، فلو أنه لم يكن مصدرا لم يكن مفعوال ألجله، أو لم يكن علة ملا قبل، أو أنه رشوط ا
لم يتحد مع اعمله ال يف الوصف وال يف الفاعل، عند ذلك لم يكن مفعوال ألجله، نعربه حبسب موقعه 

 من اجلملة، والغالب أن ندخل عليه حرف اجلر اذلي هو الالم لدلاللة ىلع السببية.

مْ : }لبالطا اك  يَد ب ْن تَما
َ
َ أ ْرضا َرَواِسا

َ
ْلََق ِفا اأْل

َ
 { يف اإلعراب كيف نقول؟وَأ

: نقول )أن( وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول ألجله اتلقدير: خشية امليد بكم، فحذف الشيخ
 املضاف، وأقيم املضاف إيله ُمقامه، هذه لغة عربية صحيحة وفصيحة.

، اسم منصوب يأيت بليان سبب وقوع الفعل، رشطه -من أجله، أو املفعول هلأو -فهذا هو املفعول ألجله 
أن يكون مصدرا رصحيا أو مؤّوال، وأن يكون قلبيا متعلقه القلب، ويكون علة ما قبله، يتحد 

املفعول ألجله مع احلدث يف الزمن وأن يكون من اعمل واحد، فإن اكن غري مصدر ال يعرب، وإن لم 
لم يكن قلبيا هاهنا ال يعترب مفعوال ألجله وإعرابه يكون حبسب موقعه من يكن الفاعل واحد و

                                                           
 [04]حسنه اإلمام األلباني ثم تراجع عن ذلك وضعفه مرفوعا، انظر "غاية المرام" 1
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اجلملة، وقد جير حبرف اجلر يف اإلشارة ىلع اتلعليل، ولكن بفقده الرشوط األخرى ال يعرب مفعوال 
 ألجله.

 ]أحوال املفعول ألجله إذا جاء شبه مجلة[

ال: إما أن جيرَّد من األلف والالم واإلضافة، وإما هذا املفعول ألجله إذا جاء يف شبه اجلملة هل ثالثة أحو
أن يكون مضافا، وإما أن يقرتن باأللف والالم، ويف مجيع هذه األحوال جيوز لك أن تنصبه ىلع أنه 

مفعول ألجله، أو أن تنصبه حبرف اجلر، وتكون شبه اجلملة يف حمل نصب املفعول ألجله، نبدأ وجها 
 بوجه:

لف والالم ومن اإلضافة، تقول )طلبت العلم ابتغاًء لوجه اهلل(، )ابتغاًء( ما فيها = إذا اكن جمردا من األ1
األلف والالم، وغري مضافة، أعربناه منصوبا وهذا أرجح، نصبه إذا اكن جمردا من األلف والالم 

 واإلضافة أرجح، وجيوز جره حبرف اجلر فتقول )طلبت العلم البتغاِء وجه اهلل(، جيوز أن تدخل عليه
حرف اجلر، احلالة األوىل هذه إذا جّرد من االلف والالم واإلضافة قلنا األكرث فيه أن ينصب، تقول 

 البتغاء وجه اهلل(.)تقول )طلبت العلم ابتغاًء لوجه اهلل( ويصح أن تدخل حرف اجلر 

ْم َوَِل تَ = احلالة اثلانية إذا اكن مضافا يف نفس املثال )طلبت العلم ابتغاَء وجه اهلل(، }2 ْوَِلَدك 
َ
ْقت ل وا أ

اْمََلق   اْمََلق  ، ويف اآلية األخرى }31{اإلرساءَخْشَيَة إ ْم ماْن إ ْوَِلَدك 
َ
، اجلار 151{األنعامَوَِل َتْقت ل وا أ

واملجرور يف تقدير مفعول ألجله جاء جمرورا، واتلقدير: خشية، )طلبت العلم ابتغاَء وجه اهلل(، )ابتغاء( 
إذن رصنا يف احلالة اثلانية ويه اإلضافة، أعربناه منصوبا وجيوز أن تقول  فيه األلف والالم، مضاف،

َوَِل َتْقت ل وا )طلبت العلم البتغاِء وجه اهلل(، هنا الوجهان مستويان، وعليه وجه اآلية اليت ذكرناها }
اْمََلق   ْم َخْشَيَة إ ْوَِلَدك 

َ
وهو علة ملا {، فخشية ها منصوبة ويه مصدر، خيَش خيىش خشية، وهو قليب أ

سبق، يعين ال تقتل ودلك بسبب أنك ختىش من الفقر، والوقت واحد مستغَرق فيه ال يستغرقه لكه، ال 
يلزم أن يكون وقت احلدث مستغرقا جلميع وقت املفعول ألجله، نقول مستغَرق فيه يعين هو بعض 

 منه والفاعل واحد، فهنا يستوي الوجهان يصح انلصب، ويصح اجلر حبرف اجلر.
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= احلالة اثلاثلة األخرية وهو أن يكون حمىل باأللف والالم، فهنا جيّر حبرف اجلر، فتقول )طلبت العلَم 3
 لالبتغاء لوجه اهلل(، وجيوز نصبه ىلع قلة فتقول )طلبت العلم االبتغاء لوجه اهلل(.

 ]باب املفعول معه[

 )َباُب َاْلَمْفعُولِ َمَعُه 

َالَِّذي ُيْذكَُر ِلَبَياِن َمْن ُفِعَل َمَعُه َاْلِفْعُل، َنحَْو قَْوِلَك "َجاَء َاْلأَمِرُي َواْلَجْيَش" َوهَُو َاِلاْسُم َاْلَمْنصُوبُ، 

 َو"اْسَتَوى َاْلَماُء َواْلَخَشَبَة". 

وَعاِت، َوَكَذِلَك وأما َخَبُر "َكاَن" َوَأَخَواِتَها، َواْسُم "إِنَّ" َوَأَخَواِتَها، َفَقْد َتَقدََّم ِذكُْرُهَما فِي َاْلَمْرُف

 َالتََّواِبعُ; َفَقْد َتَقدََّمْت ُهَناكَ.(

هذا نوع آخر وآِخر أنواع املنصوبات وهو )املفعول معه( وإن اكن ثمة نوع آخر ذكره يف األخري سيأيت 
اتلعليق عليه، ويه خرب اكن واسم إن واتلوابع، وهذه سبق الالكم عليها فيما مىض، املفعول معه املقصود 

أنه اسم الفضلة من وقع معه الفعل، أي صاحبه، واتفق معه يف الوقت، وتعريفه يف اصطالح انلحاة )به 
املنصوب بفعل أو ما تضمن معىن الفعل املبِّين لذلات اليت وقع الفعل مصاحبا هلا ويكون مسبوقا بواو 

 (،تفيد املعية

 ]رشوط املفعول معه[

 تفصيل اتلعريف: 
=أوال املفعول معه اسم، وال يشرتط فيه أن يكون مصدرا، إنما هو اسم يشمل املفرد واملثىن واجلمع 1

 جبميع أنواعه، وال يدخل فيه املؤّول وال الفعل وال احلرف وال اجلملة.

 = قونلا الفضلة أي أنه ليس ركنا يف الالكم، وإنما يأيت بعد اتلمام، ليس هو مبتدأ وال خربا، وال اسما2
 لاكن، وال خربا هلا، وال اسما إلن وال خربا هلا.

 يعين غري مرفوع وال خمفوض. -وهو ابلاب باب املنصوبات-= ويكون منصوبا 3

= والعامل يف نصبه إما الفعل كقولك )رسُت والقمَر(، أو ما يدل ىلع معىن الفعل وفيه حروفه، تقول 4
 وفيه حروفه، فهذا هو العامل يف املفعول معه. )أنا سائر والقمَر(، فـ)سائر( يدل ىلع معىن الفعل
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= قونلا )ادلال ىلع اذلات اليت وقع الفعل مصاحبا هلا(، أي يبّّي مع من وقع الفعل باملصاحبة، وال يلزم 5
 من املصاحبة املخالطة أو املقاربة الشديدة.

ها بـ)مع(، فإن لم يصح = ويشرتط أمر أخري وهو أن يسبق بالواو برشط أن تفيد املعية فيصح أن تعوّض6
 تعويضها بـ )مع( ال يصح إعرابه مفعوال ألجله.

 ]أحوال اِلسم الواقع بعد )الواو([

 : االسم الواقع بعد الواو هل حاالت:فائدة

= ما جيب نصبه ىلع أنه مفعول معه وهذا يكون يف حالة عدم إماكن إرشاك ما بعد الواو ملا قبلها يف 1
لقمَر(، هل يمكن للقمر أن تضيف هل السري؟ يعين تقول )رسُت والقمُر( صار الفعل، ملا تقول )رسُت وا

 معطوفا، يعين رست أنت وسار القمر كذلك.

= ثانيا املعطوف اسم ظاهر ىلع الضمري، وهو حمل نظر، وإن اكن أجازه بعض العلماء، لكن الغالب هنا 2
)القمر( ىلع نفسه هلذا قال عز وجل أن يؤّكد بقولك )رست أنا و( وتعطف اآلخر، ومع ذلك ال يعطف 

َك } نَْت َوَزوْج 
َ
ْن أ ، ليس: اسكن وزوجك ، وإن اكن جاء هذا يف بعض انلصوص 35{ابلقرةاْسك 

والصواب جوازه ىلع لك حال ألنه مستعمل يف لغة العرب ىلع لك حال، ملا تقول )رست واجلبَل( اجلبل 
 حرف عطف. ما يسري، فهنا يتعّي انلصب، ال يصح أن جتعل الواو

= ما جيب فيه العطف، ويمتنع انلصب ىلع أنه مفعول معه، وذلك حيث يكون الفعل يستديع أكرث 3
من فاعل، املقصود بالفاعل هنا ليس الفاعل انلحوي، إنما الفاعل اللغوي من يقوم به، مثاهل )ختاصم 

لفعل قائم من زيد، زيٌد وعمٌرو( هنا اتلخاصم ال يمكن أن يكون من واحد البد من اثنّي، إذن ا
 فيكون الواو متعينا للعطف.

= ما جيوز نصبه ىلع أنه مفعول معه، أو يعرب معطوفا ىلع ما قبله، وهذا يف حالة ما يمكن أن نرشك 4
ما بعد الواو ملا قبلها، مثاهل )جاء زيد وعمرٌو( فيصح أن تقول )جاء زيٌد وعمًرا( أي مع عمرو، ويصح 

ىلع العطف فيكون مرفواع، وتقول )جاء زيٌد وعمًرا( بانلصب ىلع أنه  أن تقول )جاء زيٌد وعمرٌو(
 مفعول معه.
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، َوَكذَ قال ) َما ِفا اَلَْمْرف وََعتا َم ذاْكر ه  اَها، َفَقْد َتَقدَّ َخَوات
َ
" وَأ اَها، َواْسم  "إانَّ َخَوات

َ
; وأما َخََب  "ََكَن" وَأ اع  اَك اتَلََّواب ل

َناكَ  َمْت ه   ذا نكون قد أنهينا املنصوبات.( وبهَفَقْد َتَقدَّ

 ]باب املخفوضات من األسماء[

فيأيت بعد ذلك ما يتعلق باملخفوضات، وىلع لك حال املخفوضات األصل أنها مرت معنا، يف معرفة 
 عالمات االسم

 )َباُب َاْلَمْخفُوَضاتِ ِمْن َاْلَأْسَماِء 

 ِف، َوَمْخُفوٌض ِباْلِإَضاَفِة، َوَتاِبٌع ِلْلَمْخفُوِض َاْلَمْخفُوَضاُت َثَلاَثةُ َأْنَواٍع: َمْخُفوٌض ِباْلَحْر

 ِبِمْن، َوِإَلى، َوَعْن، َوَعَلى، َوِفي، َوُربَّ، َواْلَباءِ، َواْلَكاِف، ُضِباْلَحْرِف: َفهَُو َما ُيْخَف َفأَمَّا َاْلَمْخُفوُض

 التَّاُء، َوِبَواِو ُربَّ، َوِبُمذْ، َوُمْنذُ. َواللَّاِم، َوِبحُُروِف َاْلَقَسمِ، َوهَِي َاْلَواُو، َواْلَباُء، َو

َما ُيَقدَُّر ِبِمْن; َوأَمَّا َما ُيْخَفُض ِباْلِإَضاَفِة، َفَنحُْو َقْوِلَك "ُغَلاُم َزْيٍد" َوهَُو َعَلى ِقْسَمْيِن َما ُيَقدَُّر ِباللَّاِم، َو

 ِذي ُيَقدَُّر ِبِمْن، َنحُْو "َثْوُب َخزٍّ" َو"َباُب َساٍج" َو"َخاَتُم َحِديدٍ.(َفَالَِّذي ُيَقدَُّر ِباللَّاِم َنحُْو "ُغَلاُم َزْيٍد" َوَالَّ

هذه يه املخفوضات، مىت يقال إن هذا االسم خمفوض ويعرب بإعرابه؟ إذا اكن أحد ثالثة أقسام: إما أن 
إما وإما أن يكون أضيف، واإلضافة نسبة بّي شيئّي، و -وهو حرف اجلر-يدخل عليه حرف اخلفض 

أن يكون من اتلوابع، واتلوابع سبق أن ذكرناها، اتلوابع يف املرفوع يه نفسها يف املنصوب، ونفسها يف 
املخفوض، يعين إذا اكن صفة ننظر ملا قبله، صفة املرفوع مرفوعة، وصفة املنصوب منصوبة، وصفة 

وللنسق، ويف ابلدل املخفوض خمفوضة، وكذلك قل يف اتلوكيد اللفظي واملعنوي، ويف العطف للبيان 
 بأنواعه اليت ذكرناها، وهذه األنواع اثلالثة، املخفوض باحلرف واإلضافة وباتلبعية.

فتقول )ذهبت إىل املسجد(، و)الكتاب ىلع الطاولة(، و)صمت يف رمضان(، و)سافرت ىلع منت  
إلضافة )هذا القطار(، و)انفصلت عن أهل املعايص(، وهكذا كما سيأيت ذكر حروف اجلر، واملجرور با

كتاب فقٍه(، أو )هذا باب خشب(، باب من خشٍب و)هذا قلم عمرٍو( قلٌم لعمرو، واتلوابع كما ذكرنا 
 سابقا. 
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 ]املخفوض حبروف اجلر[

وض  ) ا اَلَْمْخف  مَّ
َ
ْفَ  فَأ َو َما ُي  : َفه  َْرفا ااْلْ ، َواْْلَاءا، َواْلَك ض  ب ، َور بَّ ، َوِفا اََل، وََعْن، َوىلَعَ ْن، َوإ اما ،  ب ما ، َوالَلَّ فا

ْنذ   ْذ، َوم  ام  ، َوب اَواوا ر بَّ ، َوب ، َواتلَّاء  ، َواْْلَاء  َ اَلَْواو  ، َوِها وفا اَلَْقَسما .( أما املخفوضات فهو ما خيفض بهذه َوحبا ر 
 احلروف اليت يه حروف اخلفض، ومثاهلا قال:

ها ََلًَْل )بمن( كقوهل عز وجل }  اَعْبدا ى ب ْْسَ
َ
اي أ ْبَحاَن اَّلَّ ََراما س  دا اْلْ ، )من( حرف جر 1{اإلرساء ماَن الَْمْسجا

)املسجد( اسم جمرور، )احلرام( صفة للمسجد، وصفة املخفوض خمفوضة، فهنا خفض حبرف اجلر، 
 وخفض باتلابع اذلي هو انلعت أو الصفة، و)من( تفيد االبتداء، ابتداء الغاية وهلا معان كثرية.

قََْص{ و)إىل( تفيد نهاية الغاية.)وإىل( قال عز وجل }إِىَل الَْمسْ 
َ
 ِجِد اأْل

، وتفيد االنرصاف واالنفصال، وتقول 1(إان اهلل ينهاكم عن ثَلث)وعن( تفيد املجاوزة يف احلديث )
 )من شّذ عن اجلماعة فقد خالف السّنة(.

، أي عال وارتفع، واستوى 2{طهَتَوىالرَّمْحَن  ىلَعَ الَْعْرشا اسْ )وىلع( تفيد العلو واالرتفاع واالستعالء }
 استواًء يليق بصفته وعظمته، وهذا من صفات اهلل عز وجل االستواء والعلو واالرتفاع.

قال )ويف(، وتفيد الظرفية، هذا لكه سبق معنا يف عالمات االسم، فتقول )اعتكفت يف املسجد(، 
ماْنت مْ }أخرى كمثل معىن )ىلع(، و)وصمت يف رمضان(، )الكتاب يف ادلرج(، وقد تأيت )يف( ملعان 

َ
أ
َ
َمْن  أ

َماءا  ، فيقال هنا )يف( بمعىن )ىلع(، أي: من ىلع السماء وارتفع وعال تبارك وتعاىل، أو 16{امللكِفا السَّ
يقال )السماء( هنا السمو اذلي هو العلو واالرتفاع، أأمنتم من هو يف العلو واالرتفاع وهو اهلل تبارك 

 وتعاىل.

 )ورب( ويه حرف جر تفيد اتلقليل فتقول )رب كسول ينجح(.

)وابلاء( وتفيد معان كثرية ومنها، اتلعدية واتلبعيض، واملالصقة والسببية، فتقول مثال يف اتلبعيض 
َها} اَبْعضا ب وه  ب لَْنا اْْضا ذ  حب َجزاكم عن ، ويف احلديث قوهل عليه الصالة والسالم )73{ابلقرةَفق  وأنا آخ 

                                                           
 [3238]صحيح مسلم  1



 

 283صفحة | 

َمَثيل ومَثل كم كَمَثلا رجل  أْوقَد ناًرا، فجَعل اجَلناداب  والَفراش  يَقْعَن ، احلديث اذلي رواه مسلم، )1(را انلَّا
ذ  حب َجزاكم عن انلَّارا، وأنت م َتَفلَّتون مان يَدي بُّهنَّ عنها، وأنا آخ  .( إشارة إىل أن انليب صىل فيها، وهو يذ 

 انلاس إىل اخلري وإىل أن ينجيهم من انلار. اهلل عليه وسلم يدعو

اي اْسَتْوَقَد نَاًرا)والاكف( وتفيد التشبيه } ْم َكَمَثلا اَّلَّ  .17{ابلقرةَمَثل ه 

قال )والالم( وتفيد االستحقاق واالختصاص، والِملك، كما سبق بيانه يف أول دروسنا، فتفيد االستحقاق 
د هلل(، وتفيد امللك إذا اكنت بّي ذات ال تعلم، وذات تعلم إذا اكنت بّي اسم معىن واسم ذات، كـ)احلم

 كـ)القلم لزيد(، وتفيد االختصاص إذا اكنت بّي ذاتّي لكٌّ منهما ال يعلم كـ)احلصري للمسجد(.

، َواتلَّاء  قال )وحروف القسم( وسبقت أيضا ) ، َواْْلَاء  َ اَلَْواو  (، فأما )الواو( فيدخل ىلع االسم الظاهر، َوِها
ْم اء اكن اهلل تبارك وتعاىل أو غريه }سو نَّك 

َ
انَّه  َْلَقٌّ ماْثَل َما أ ْرضا إ

َ
َماءا َواأْل فََوَربن السَّ

ونَ  ق  َح ، }1{العرصَوالَعْصا ، وىلع غريه كقوهل عز وجل }23{اذلارياتَتْنطا ْمسا ، }1{الضىحوالضُّ َوالشَّ
َحاَها ورا ، }1{انلجموانلجم إذا هوى، }1{الشمسَوض  اراياتا ، }1{الطورَوالطُّ ، وغريها، 1{اذلارياتواَّلَّ

و)ابلاء( يدخل أيضا ىلع االسم الظاهر ويدخل ىلع الضمري، لكن مادام هو حرف للقسم ال جيوز أن 
يقسم إال باهلل تبارك وتعاىل، وأما )اتلاء( فال تدخل إال ىلع اسم اهلل عز وجل )تاهلل ألجتهدّن يف طلب 

 العلم(.

 املراد بها واو تدل ىلع معىن رّب، قال بعضهم: قال )أو بواو رّب( 
ورَها ي ون و ع  يَحات اْلع  ل َماته *** َسَواٌء َصحا ول الَْمْرء  ماْن ظ   َوََلْل  َيق 

 تدل ىلع نفس معىن رّب.

، ويدالن ىلع معىن )ِمن( إذا اكن ما بعدهما ماضيا تقول )ما رأيته مذ  قال )َوبُِمْذ، َوُمنُْذ( وهما حرفا جرٍّ
مِس(، و)ما لقيته منذ الشهر املايض(، ويكونان بمعىن )يف( إذا اكن ما بعدهما حارضا فتقول )ال أ

أكلمه مذ يومنا(، و)ال ألقاه منذ يومنا(، فإن وقع بعد )مذ( و)منذ( فعل أو اسم مرفوع فهما اسمان 
بوع املايض( تقول مرفواعن، ويكونان منصوبان ىلع الظرفية حمال، لّما تقول )ما رأيته مذ درّس األس
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)مذ( هنا ظرف زماين مبين ىلع السكون يف حمل نصب، فتقول هنا )مذ( هنا مبين ىلع السكون يف حمل 
نصب ىلع الظرفية، وكذلك )منذ(، فإذا جاء بعدهما اسم مرفوع فأيضا يعربان ظرفا للزمان )ما رأيته 

  ىلع السكون يف حمل نصب.مْذ زيٌد لكّمين(، )مْذ زيد جاء من سفره( فـ)مذ( تقول ظرف مبين

 ]أقسام حروف اجلر[

 من تمام الفائدة حروف اجلر ىلع ثالثة أقسام: أصيل وزائد وشبيه بالزائد:
 = فأما األصيل فهو اذلي يفيد معىن خاص وهل تعلّق.1

 = وأما الزائد فال يفيد معىن خاص وال تعلّق هل.2
 هل.  = وأما الشبيه بالزائد فيفيد معىن خاصا وال تعلّق3

هذه حروف اجلر لكها تعمل، إذا جاء حرف جر قبل لكمة اكنت اللكمة جمرورة، وعند ذلك هذا اجلر إما 
أن يكون لفظا وحقيقة، تقول )اعتكفت يف املسجد(، تفيد )يف( الظرفية، أخذت معىن الظرف، وهلا 

 و حرف أصيل ويعمل.متعلق تعلقت باالعتاكف، يعين هذه الظرفية حمل االعتاكف، إذن فهذا تعلّق، فه

ط  ماْن َوَرقَة  احلرف الزائد كقوهل عز وجل } ، فـ )من( هنا دخلت ىلع ورقة فهو 59{األنعامَوَما تَْسق 
جمرور، )من( حرف جر زائد يفيد اتلوكيد، الزيادة هنا حنوية لكن يف ادلاللة واملعىن فهو موجود، فهو 

رة ىلع اآلخر منع من ظهورها اشتغال املحل حبركة يفيد، )ورقة( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقد
َها َوَِل حرف اجلر الزائد، ألن املقصود )ما تسقط ورقٌة وال حّبٌة(، قال } ة  إاِلَّ َيْعلَم 

ط  ماْن َوَرقَ َوَما تَْسق 
باِّي   اس  إاِلَّ ِفا كاَتاب  م  ْرضا َوَِل َرْطب  َوَِل يَاب

َ
ل َماتا اأْل ، األصل ما تسقط ورقة، ذكر 59{األنعامَحبَّة  ِفا ظ 

اهلل عز وجل هذا احلرف )من ورقة( إلفادة العموم، وهاهنا قاعدة أصويلة يقولون )انلكرة يف سياق 
ط  ماْن َوَرقَة  انليف إذا دخلت عليها من اكنت نصا يف العموم(، ملا قال عز وجل } {، )ما( نافية، َوَما تَْسق 

يف العموم، ملا تقول )ما يف ادلار أحد(، هذا عموم ظاهر، )ورقة( نكرة، دخلت عليها )من( فيه نص 
يعين ال يوجد يف ادلار أحد، فإن قلَت )ما يف ادلار من أحد(، قلنا هذا السياق نص يف العموم ال حيتمل 
إال العموم )ما يف ادلار أحد( ظاهر يف العموم، عند أهل األصول، وعند انلحو نقول )من( هذه الزائدة 

 ، تؤكد أنه ما من ورقة تسقط إال بقضاء وقدر اهلل تعاىل.تفيد اتلوكيد
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 وأما الشبيه بالزائد فمثل )رّب( )رّب كسول ينجح( فيه أفادت معىن اخلفض واتلقليل، وال تعلّق هلا.

 [-وأقسامها-]املخفوض باإلضافة 

" وَ قال ) ََلم  َزْيد  اَك "غ  ، َفَنْحو  قَْول َضافَةا ااإْلا َْفض  ب ا َما ُي  مَّ
َ
ْن; وَأ اما ر  ب ، َوَما ي َقدَّ ما االَلَّ ر  ب َو ىلَعَ قاْسَمِّْيا َما ي َقدَّ ه 

" وَ  " َو"بَاب  َساج  ْن، ََنْو  "ثَْوب  َخزٍّ اما ر  ب اي ي َقدَّ " َواََّلَّ ََلم  َزْيد  ما ََنْو  "غ  االَلَّ ر  ب اي ي َقدَّ يد  فَاََّلَّ (، "َخاَتم  َحدا
 ّي، ويه ىلع أربعة أقسام يف احلقيقة:اإلضافة نسبة بّي أمرين، هنا ذكر هلا قسم

= انلوع األول ما يقّدر فيه )من( تقول )باب خشب( املقصود: باب من خشب، )خاتم حديد( خاتم 1
( يعين نوع من اثلياب )باب ساٍج(، أي من الساج، )خاتم ح اتلمس ولو )-ديد( من حديد، )ثوب خزٍّ

 فهذه اإلضافة تكون بمعىن )من(. - عليه وسلمقال انليب صىل اهلل1(خاتما من حديد

= وإضافة تكون بتقدير )الالم( تقول )قلُم زيٍد( أي: قلم لزيد، و)سيارة عمرو( أي: سيارة لعمرو، 2
اإلضافة األوىل اليت فيها تقدير )من( ضابطها أن يكون املضاف جزًء من املضاف إيله )باب خشب( 

إلضافة اليت بمعىن )الالم( أن يكون صاحلا للِملك أو فابلاب جزء من اخلشب، وأما ضابط ا
 االختصاص أو االستحقاق.

= والقسم اثلالث اإلضافة الظرفية ويقّدر فيها حرف اجلر )يف( وضابطها أن يكون املضاف إيله ظرفا 3
( للمضاف، ماكنيا أو زمانيا، فإن اإلضافة بتقدير )من( بيانية، وبتقدير )الالم( المية، وبتقدير )يف

 ظرفية.

= الرابع اإلضافة بتقدير الاكف التشبيهية، تقول )افرتسه افرتاس األسد(، أي )اكفرتاس األسد( إضافة 4
 تشبيهية.

 ]اتلابع للمخفوض[

املخفوض اثلالث، وهو اتلابع للمخفوض، تقول )مررُت بزيٍد العالِم( فالعالم نعت، ونعت املخفوض 
ه( وتقول )درسُت ىلع العالِم العالِم( توكيد لفظي، أو عطف خمفوض، وتقول )سلّمُت ىلع العالِم نفسِ 
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ابليان تقول )درسُت ىلع العالِم الشيِخ عبِد املحسِن العباد(، أو عطف النسق تقول )درست ىلع الشيخ 
 صالح العثيمّي(، عطف النسق، وابلدل تقول )مررت ىلع زيٍد أخيك(. د بنوحمم عبد املحسن العباد 

 عاملّي.واحلمد هلل رب ال

 

 ـه1429لشهر رجب لعام  17واكن الفراغ وخاتمة هذا الرشح املستعجل املعّجل صبيحة يوم األحد 
 .2008من الشهر السابع لعام  20املوافق لـ 

حبمد اهلل رب العاملّي، أاعد اهلل عز وجل علينا هذه األزمنة باخلري والرباكت واحلمد هلل رب العاملّي 
لصفوة من خلقه أمجعّي وىلع ساداتنا آهل وأصحابه واتلابعّي والعاقبة وصالته وسالمه ىلع صفوة ا

 للمتقّي.

وهذا الرشح املخترص بما تيّّس فما اكن فيه من صواب فنحمد اهلل عز وجل عليه فهو من تمام فضله 
اكن فيه من خطأ فمين ومن الشيطان، وأستغفر اهلل عز وجل منه، وأرجو من اهلل تبارك  ومنه وكرمه وما

نا من زلل أو خطأ، وتعاىل أن ينفعين بما ذكرُت، وأن ينفعكم بما استمعتم، ويغفر نلا ولكم ما بدا م
وأن جيعل أعمانلا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم تبارك وتعاىل، وأن خيتم نلا باحلسىن، وأن يكرمنا 

مجيعا بالفردوس األىلع، وأن يغفر نلا وملشاخينا وعلمائنا ووادلينا ومن هل علينا يد ونفع، وأن يرمحنا 
 رب العاملّي، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبيه مجيعا، إنه سميع قريب جميب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل

 األمّي حممد وآهل وصحبه أمجعّي.

 وسبحانك امهلل وحبمدك، أشهد أن ال هلإ إال أنت، أستغفرك وأتوب إيلك.
 


